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Aan de voorzitter van de raad, 
 
Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
In diverse media hebben we kunnen lezen dat drinkwaterbedrijf Vitens een dringend 
beroep doet op de provincie Overijssel om de drinkwatervoorziening in de provincie veilig 
te stellen. In een brief schrijft Vitens dat de leveringszekerheid van drinkwater in 
Overijssel in “groot gevaar” is. Van de ruim honderd waterwingebieden in de provincie is 
er in 2020 slechts één niet volledig benut en soms werd daarbij het maximum zelfs 
overschreden. De reden hiervoor schijnt te zijn dat de uitbreiding van gebieden te 
langzaam gaat door trage processen en procedures. Specifiek ook de zoektocht naar 
nieuwe waterwinning in Twente die al sinds 2003 loopt.   
 
Door klimaatverandering zijn de afgelopen jaren de aantallen droge en hete zomers 
gestegen en waarschijnlijk zullen deze in de toekomst enkel in aantal en extremiteit 
toenemen. Voor de inwoners van Overijssel, Twente en uiteraard specifiek Hof van 
Twente is het van het grootste belang de winning van voldoende drinkwater voor de 
toekomst veilig te stellen. 
Gezien bovenstaande stellen we u graag de volgende vragen: 
 
1. Is het college bekend met deze situatie? 
Wij zijn bekend met de situatie. Wij delen de zorgen van uw raad over levering van 
voldoende en goed drinkwater.  
 
2. Is het college het met ons eens dat we zo snel mogelijk als gemeente ook mee 

moeten werken aan het oplossen van het probleem? 
De problematiek en urgentie van handelen op korte termijn wordt onderkend. Als 
gemeente nemen wij deel aan bestuurlijke overleggen met andere Twentse gemeenten, 
provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens.  
 
3. Wat doet het college op dit moment om het probleem op te lossen? 
Samen met de partners genoemd onder 2 wordt gekeken naar oplossingen op korte 
termijn (komende maanden), middellange termijn (1-4 jaar) en lange termijn 4 jaren en 
langer. Het gaat daarbij om mogelijkheden van drinkwaterwaterbesparing bij, door 
burgers en bedrijven. De mogelijkheden dat bedrijven ander water dan drinkwater 
gebruiken als proceswater. Daarnaast wordt ook gekeken naar het formuleren van 
afwegingskaders. 
 
 
 



4. In hoeverre zijn wij als gemeente betrokken bij het beleid dat de provincie 
Overijssel uitvoert? 

Drinkwater wordt landelijk gezien als nationaal belang dat op provinciaal niveau moet 
worden geborgd. Dit werkt door in de omgevingsvisie en omgevingsverordening van 
provincie Overijssel. De provincie is bevoegd gezag als het gaat om grondwaterbeleid 
voor drinkwaterwinning. Wij kunnen advies uitbrengen aan provincie Overijssel over hun 
grondwaterbeleid. De provincie heeft de bevoegdheid als het gaat om het behartigen van 
het algemeen maatschappelijk belang om een zogenaamd inpassingsplan te maken en 
ons college en uw raad te overrulen. Via de provinciale omgevingsverordening kunnen 
zij instructieregels opstellen die wij moeten vertalen in bestemmingsplannen en straks 
(onder de Omgevingswet) in het gemeentelijk omgevingsplan. Het betreft dan onder 
meer het opnemen van de contouren van drinkwaterwingebieden op de plankaart. Wij 
zijn bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning, bijvoorbeeld voor 
het realiseren (bouwen) van een nieuw zuiveringsstation.  
 
5. In Hof van Twente kennen we de waterwinning op de Herikerberg. Zijn er hier 

bij maximale benutting risico’s op bijvoorbeeld natuurschade? 
Het onttrekken van meer water uit bestaande winningen kan leiden tot verlaging van de 
grondwaterstand. Dit kan ertoe leiden dat er vaker en meer sprake is van droogteschade 
in natuurgebieden. Bij droogte zal een sproeiverbod worden ingesteld. Dit brengt met 
zich mee dat de gewasopbrengst op landbouwpercelen lager wordt. Bij schade aan 
landbouw-, bos of natuurperceel of aan gebouw of erf en als deze schade vermoedelijk 
ontstaan is door het onttrekken van grondwater of infiltratie van water, kan de schade 
worden verhaald op de veroorzaker (drinkwaterbedrijf).  
 
6. Zijn er in Hof van Twente potentiële nieuwe waterwingebieden die al dan niet 

besproken zijn met de provincie Overijssel? 
In heel Overijssel zijn, worden verkenningen gedaan naar potentiële nieuwe drinkwater-
wingebieden met het oog op aanwijzen van Algemene Strategische Voorraden voor 
lange termijn en uitbreiding van bestaande winningen. De zoektocht heeft ertoe geleid 
dat in Hof van Twente geen concrete gebieden in beeld zijn om te worden aangewezen 
voor nieuwe drinkwaterwinningen.  
  
7. Is het college voornemens acties op te zetten om het verbruik van drinkwater 

(extra) te verminderen? 
Wij gaan in gesprek met Vitens, provincie Overijssel, waterschappen, andere gemeenten 
en de Omgevingsdienst Twente om het verbruik van drinkwater te beperken. Enerzijds 
gaat het om het beperken van drinkwater als proceswater bij bedrijven. Aandachtspunt 
daarbij is onder meer dat hemelwater of b.v. water uit Twentekanaal niet zondermeer 
kan worden gebruikt als proceswater binnen bedrijven. Twee waterstromen, enerzijds 
drinkwater en anderzijds grijswater, vragen ook om aanpassen, aanleg van infrastructuur 
(buizen, leidingen). Dit is niet van de ene op de andere dag geregeld. Anderzijds willen 
wij burgers, particulieren via voorlichting en communicatie stimuleren om zuinig(er) met 
drinkwater om te gaan. Deze aanpak zien wij vorm krijgen via het Twents waternet. 
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